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DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST  



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels
residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Deconstrucció de les marquesines de
l'estació d'autobusos

3,000 4,200 76,000 957,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 957,600

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment estació terminal 45,000 22,000 990,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 990,000

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES I FERMS DELS CARRILS
Titol 3 01  ESBROSSADA

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons llistats WinH T Superfície (m2

2 Terraple 13.659,000 13.659,000 C#*D#*E#*F#

3 Estació PRT PAET 1.022,380 1.022,380 C#*D#*E#*F#

4 Estació manteniment 2.673,000 2.673,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.354,380

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES I FERMS DELS CARRILS
Titol 3 02  TERRAPLENS

1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons llistats WinH T Superfície (m2

2 Terraple 13.659,000 13.659,000 C#*D#*E#*F#

3 Estació PRT PAET 1.022,380 1.022,380 C#*D#*E#*F#

4 Estació de manteniment 2.673,000 2.673,000 C#*D#*E#*F#
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PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 17.354,380

2 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons llistats WinH T Volum (m3)

2 Terraple 47.166,300 47.166,300 C#*D#*E#*F#

3 Estació de manteniment 2.613,500 2.613,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49.779,800

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES I FERMS DELS CARRILS
Titol 3 03  CARRILS EN TERRAPLE

1 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistència tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment 588,680 0,230 6,365 861,798 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 861,798

2 G937U010 m3 Formigó magre, col·locat en la solera de túnel, incloent la neteja i preparació del terreny, mesurat sobre perfil
teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment 588,680 0,150 6,365 562,042 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 562,042

3 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment 588,680 0,200 6,365 749,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 749,390

4 G440U004 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Perfils verticals IPN 160 (2 cada 5
metres)

0,870 236,000 2,280 7,850 3.674,817 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.674,817

5 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Euro



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sistema de guiatge 588,680 1,000 2,300 7,850 10.628,617 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.628,617

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 03  OBRES DE FÀBRICA - CARRILS DEL PRT
Titol 3 01  CARRILS SIMPLES DEL PRT

1 G440U004 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Perfil centrals al llarg de tot el carril 2,000 642,115 11,244 7,850 113.353,075 C#*D#*E#*F#

3 Perfils gruixuts entre rails IPN 360  (1
cada 5 metres)

1,674 135,000 9,170 7,850 16.267,777 C#*D#*E#*F#

4 Perfils connectors de rails IPN 260  (2
cada 5 metres)

0,830 270,000 5,340 7,850 9.394,048 C#*D#*E#*F#

5 Perfils verticals IPN 160 (2 cada 5
metres)

0,870 270,000 2,280 7,850 4.204,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143.219,140

2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa de formigó per on es desplacen
els vehicles

642,115 0,200 0,600 2,000 154,108 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,108

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadures de les lloses 0,200 642,115 0,001 7.850,000 1.008,121 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.008,121

4 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sistema de guiatge 642,115 1,000 2,300 7,850 11.593,386 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.593,386

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 03  OBRES DE FÀBRICA - CARRILS DEL PRT
Titol 3 02  CARRILS DOBLES DEL PRT
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PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 G440U004 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfil centrals 4,000 762,365 11,244 7,850 269.161,807 C#*D#*E#*F#

2 Perfils gruixuts entre rails IPN 360  (1
cada 5 metres)

1,674 320,000 9,170 7,850 38.560,657 C#*D#*E#*F#

3 Perfils connectors de rails IPN 260  (2
cada 5 metres)

0,830 320,000 5,340 7,850 11.133,686 C#*D#*E#*F#

4 Perfils certical IPN 160 (2 cada metres) 0,870 480,000 2,280 7,850 7.474,205 C#*D#*E#*F#

5 Perfils connectors de carrils IPN 260
(1  cada 5 metres)

1,200 160,000 5,340 7,850 8.048,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334.378,803

2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa de formigó per on es desplacen
els vehicles

762,365 0,200 0,600 4,000 365,935 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 365,935

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadures lloses 0,400 762,365 0,001 7.850,000 2.393,826 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.393,826

4 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sistema de guiatge 762,365 2,000 2,300 7,850 27.529,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.529,000

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 03  OBRES DE FÀBRICA - CARRILS DEL PRT
Titol 3 03  PILES SIMPLES DEL PRT

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila 7,153 0,914 35,000 228,824 C#*D#*E#*F#

3 5,400 5,400 0,914 26,652 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,476

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
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PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitudinal 20,000 5,600 9,860 35,000 38.651,200 C#*D#*E#*F#

2 Cèrcols en la part vertical 17,000 3,380 1,210 35,000 2.433,431 C#*D#*E#*F#

3 Cèrcols en el capitell 10,000 3,350 3,850 35,000 4.514,125 C#*D#*E#*F#

4 Barres phi 32 superfície capitell 4,000 6,000 6,310 35,000 5.300,400 C#*D#*E#*F#

5 Barres phi 20 segona i tercera fila
capitell

8,000 6,000 2,470 35,000 4.149,600 C#*D#*E#*F#

6 Barres perifèriques capitell 8,000 4,500 2,470 35,000 3.112,200 C#*D#*E#*F#

8 Sabates 36,000 5,330 3,850 35,000 25.855,830 C#*D#*E#*F#

9 36,000 5,330 3,850 35,000 25.855,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109.872,616

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,400 5,400 35,000 1.020,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.020,600

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 03  OBRES DE FÀBRICA - CARRILS DEL PRT
Titol 3 04  PILES DOBLES DEL PRT

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila 14,204 0,914 39,000 506,316 C#*D#*E#*F#

2 Sabata 3,800 3,200 0,914 39,000 433,455 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 939,771

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitudinal 32,000 6,000 9,860 39,000 73.831,680 C#*D#*E#*F#

2 Cèrcols en la part vertical 18,000 4,500 1,210 39,000 3.822,390 C#*D#*E#*F#

3 Cèrcols en el capitell 18,000 4,150 3,850 39,000 11.216,205 C#*D#*E#*F#

4 Barres phi 40 superfície capitell 4,000 6,000 9,860 39,000 9.228,960 C#*D#*E#*F#

5 Barres phi 40 segona fila capitell 6,000 4,322 9,860 39,000 9.971,891 C#*D#*E#*F#

6 Barres perifèriques capitell 8,000 4,500 3,850 39,000 5.405,400 C#*D#*E#*F#

8 Sabates 40,000 3,730 3,850 39,000 22.402,380 C#*D#*E#*F#

9 48,000 3,130 3,850 39,000 22.558,536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158.437,442
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PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

AMIDAMENTS Pàg.: 6

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,200 3,800 39,000 474,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 474,240

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 04  OBRES DE FÀBRICA - ESTACIONS
Titol 3 01  ESTACIÓ TERMINAL

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila de formigó armat (cos pila) 16,000 0,750 0,750 11,000 99,000 C#*D#*E#*F#

2 Sabata 16,000 2,500 2,500 0,500 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,000

2 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 armadura longitudinal pila (phi 12) 20,000 0,888 11,000 16,000 3.125,760 C#*D#*E#*F#

2 cèrcols de tallant (phi 12) 29,000 0,888 2,720 16,000 1.120,727 C#*D#*E#*F#

3 armadura de la sabata (phi 20) 2,470 32,000 9,000 2,430 1.728,605 C#*D#*E#*F#

4 armadura paviment planta baixa 4,000 0,888 50,000 25,000 4.440,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.415,092

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment planta baixa 0,200 50,000 25,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

4 XPA2001 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

5 XPA2002 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6 E936I010 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 15 cm
de gruix armada amb malla d'acer B500T de 15x15 d=5 i acabat reglejat, inclòs làmina de polietilé a la part
inferior, sobre subbase de 15 cm d'àrid procedent de les escòries siderúrgiques d’una granulometria de 0/40
mm, inclou també l'encofrat i desencofrat necessari i qualsevol treball i material necessari per deixar l'unitat
d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en Projecte.
C.Amid.: m2 de paviment descomptant forats més grans d'1m2

Euro



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment P0 385,240 385,240 C#*D#*E#*F#

2 Paviment P1 336,950 336,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 722,190

7 EL69I010 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids, per a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, ____ parades ( ___ m), maniobra universal simple, portes d'acces PF-30
corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer pintat, cabina de dimensions mínimes
interiors: 110 cm x 140 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer pintat i qualitat mitjana, amb cèl·lula
fotoelèctrica en marcs de les mateixes. Passamans i sòcols de cabina d'acabat resistent i paviment de granit.
Equip d'il·luminació, botonera amb clau per a accés restringit a l'aparcament, il·luminació i alarma d'emergència,
medidor de càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos amb pulsadors de teclat telefònic,
braïlle, display i numèric i sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden inclosos els
elements com: ganxo per muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics
sobre les portes etc...S'inclou projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1 any
de garantia.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 EC151704 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 4 butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parets interiors 16,830 10,000 168,300 C#*D#*E#*F#

2 Parets exteriors 57,110 10,000 571,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 739,400

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 04  OBRES DE FÀBRICA - ESTACIONS
Titol 3 02  ESTACIÓ PAET

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila de formigó armat (cos pila) 30,000 0,750 0,750 11,000 185,625 C#*D#*E#*F#

2 Sabata 30,000 2,500 2,500 0,500 93,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,375

2 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 armadura longitudinal pila (phi 12) 20,000 0,888 11,000 30,000 5.860,800 C#*D#*E#*F#

2 cèrcols de tallant (phi 12) 29,000 0,888 2,720 30,000 2.101,363 C#*D#*E#*F#

3 armadura de la sabata (phi 20) 2,470 60,000 9,000 2,430 3.241,134 C#*D#*E#*F#

4 armadura paviment planta baixa 4,000 0,888 30,000 35,000 3.729,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.932,897
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PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

AMIDAMENTS Pàg.: 8

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment planta baixa 0,200 30,000 35,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

4 XPA2001 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

5 XPA2002 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 E936I010 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 15 cm
de gruix armada amb malla d'acer B500T de 15x15 d=5 i acabat reglejat, inclòs làmina de polietilé a la part
inferior, sobre subbase de 15 cm d'àrid procedent de les escòries siderúrgiques d’una granulometria de 0/40
mm, inclou també l'encofrat i desencofrat necessari i qualsevol treball i material necessari per deixar l'unitat
d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en Projecte.
C.Amid.: m2 de paviment descomptant forats més grans d'1m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment P0 538,880 538,880 C#*D#*E#*F#

2 Paviment P1 506,380 506,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.045,260

7 EL69I010 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids, per a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, ____ parades ( ___ m), maniobra universal simple, portes d'acces PF-30
corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer pintat, cabina de dimensions mínimes
interiors: 110 cm x 140 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer pintat i qualitat mitjana, amb cèl·lula
fotoelèctrica en marcs de les mateixes. Passamans i sòcols de cabina d'acabat resistent i paviment de granit.
Equip d'il·luminació, botonera amb clau per a accés restringit a l'aparcament, il·luminació i alarma d'emergència,
medidor de càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos amb pulsadors de teclat telefònic,
braïlle, display i numèric i sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden inclosos els
elements com: ganxo per muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics
sobre les portes etc...S'inclou projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1 any
de garantia.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 EC151704 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 4 butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exteriors 78,900 10,000 789,000 C#*D#*E#*F#

2 59,000 10,000 590,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.379,000

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 04  OBRES DE FÀBRICA - ESTACIONS
Titol 3 03  ESTACIÓ MANTENIMENT

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Euro



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila de formigó armat (cos pila) 16,000 0,750 0,750 11,000 99,000 C#*D#*E#*F#

2 Sabata 16,000 2,500 2,500 0,500 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,000

2 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 armadura longitudinal pila (phi 12) 20,000 0,888 11,000 195,360 C#*D#*E#*F#

2 cèrcols de tallant (phi 12) 29,000 0,888 2,720 70,045 C#*D#*E#*F#

3 armadura de la sabata (phi 20) 2,470 2,000 9,000 2,430 108,038 C#*D#*E#*F#

4 armadura paviment planta baixa 4,000 0,888 45,000 50,000 7.992,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.365,443

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment planta baixa 0,200 45,000 50,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

4 XPA2001 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 XPA2002 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

6 E936I010 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 15 cm
de gruix armada amb malla d'acer B500T de 15x15 d=5 i acabat reglejat, inclòs làmina de polietilé a la part
inferior, sobre subbase de 15 cm d'àrid procedent de les escòries siderúrgiques d’una granulometria de 0/40
mm, inclou també l'encofrat i desencofrat necessari i qualsevol treball i material necessari per deixar l'unitat
d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en Projecte.
C.Amid.: m2 de paviment descomptant forats més grans d'1m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment P0 396,940 396,940 C#*D#*E#*F#

2 Paviment P1 396,940 396,940 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 793,880

7 EL69I010 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids, per a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, ____ parades ( ___ m), maniobra universal simple, portes d'acces PF-30
corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer pintat, cabina de dimensions mínimes
interiors: 110 cm x 140 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer pintat i qualitat mitjana, amb cèl·lula
fotoelèctrica en marcs de les mateixes. Passamans i sòcols de cabina d'acabat resistent i paviment de granit.
Equip d'il·luminació, botonera amb clau per a accés restringit a l'aparcament, il·luminació i alarma d'emergència,
medidor de càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos amb pulsadors de teclat telefònic,
braïlle, display i numèric i sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden inclosos els
elements com: ganxo per muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics
sobre les portes etc...S'inclou projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1 any

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

de garantia.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EC151704 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 4 butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exteriors 81,000 10,000 810,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 810,000

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 05  OBRES DE FÀBRICA - ALTRES

1 XPA12002 pa Calaix de formigó prefabricat, 4x3m2  de secció lliure, transport més col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 06  ALTRES FERMS I PAVIMENTS

1 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense
revestir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud(m)

2 Variant Santa Coloma de Queralt 253,500 253,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,500

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 07  DRENATGE

1 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m)

2 Terraple 853,000 853,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 853,000

2 GD5AU120 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 Segons plànols T Longitud (m) C#*D#*E#*F#

2 Terraple 588,680 588,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 588,680

3 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m) C#*D#*E#*F#

2 Terraple 588,680 588,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 588,680

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m) C#*D#*E#*F#

2 Terraple 588,680 588,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 588,680

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS

1 XPAGRADA pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats segons Annex del Document Núm. 1 del present projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 09  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

1 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Superfície (m2 Profunditat (m) C#*D#*E#*F#

2 Terraplè paral·lel a la carretera
GIV-5343

18.908,800 0,200 3.781,760 C#*D#*E#*F#

3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.781,760

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Superfície (m2 C#*D#*E#*F#

2 Terraplè paral·lel a la carretera
GIV-5343

18.908,800 18.908,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18.908,800

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 10  PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRT
Capítol 11  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA1002C pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E936I010P-1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de

20 mm, de 15 cm de gruix armada amb malla d'acer B500T de 15x15 d=5 i acabat reglejat,

inclòs làmina de polietilé a la part inferior, sobre subbase de 15 cm d'àrid procedent de les

escòries siderúrgiques d’una granulometria de 0/40 mm, inclou també l'encofrat i desencofrat

necessari i qualsevol treball i material necessari per deixar l'unitat d'obra totalment acabada

d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en Projecte. C.Amid.: m2

de paviment descomptant forats més grans d'1m2

16,03 €

(SETZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

EC151704P-2 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix,

amb 4 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

63,32 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EL69I010P-3 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids, per a 8 persones (600 kg), 1,00

m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, ____ parades ( ___ m), maniobra universal

simple, portes d'acces PF-30 corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm

d'alçària d'acer pintat, cabina de dimensions mínimes interiors: 110 cm x 140 cm, amb portes

corredisses automatiques d'acer pintat i qualitat mitjana, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs

de les mateixes. Passamans i sòcols de cabina d'acabat resistent i paviment de granit. Equip

d'il·luminació, botonera amb clau per a accés restringit a l'aparcament, il·luminació i alarma

d'emergència, medidor de càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos

amb pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i numèric i sonor, apertura de portes,

sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden inclosos els elements com: ganxo per muntatge de

maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics sobre les portes

etc...S'inclou projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1

any de garantia.

17.092,47 €

(DISSET MIL NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

G214U010P-4 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,

classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de

reciclatge, inclòs cànon d'abocament

13,36 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

G219U040P-5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

4,47 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

G222U002P-6 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a

l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

G2240002P-7 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques

0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

G227U110P-8 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada

al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

G228U010P-9 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia

obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

G22DU010P-10 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,

mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

G3Z1U010P-11 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de

10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

8,82 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

G440U001P-12 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa

d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,68 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

G440U004P-13 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa

d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,74 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

G450U040P-14 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,55 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

G450U050P-15 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 92,69 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

G450U070P-16 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,50 €

(CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

G4B0U020P-17 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

G921U010P-18 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 15,71 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

G937U010P-19 m3 Formigó magre, col·locat en la solera de túnel, incloent la neteja i preparació del terreny,

mesurat sobre perfil teòric

89,25 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

G9GA0002P-20 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de

consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat

superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

91,76 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

G9L1U020P-21 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i

cuneta sense revestir

56,26 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

GD5AU120P-22 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de

108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15

N/mm2 de resistència característica a la compressió

14,22 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

GD5GU020P-23 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors

mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó

de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

38,45 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

GR3PU060P-24 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja

i subministrament de l'adob

2,00 €

(DOS EUROS)

GR720001P-25 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a

la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,

estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins

a la recepció de l'obra

1,07 €

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

PPA0U001P-26 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i

desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de

l'Obra

90.000,00 €

(NORANTA MIL EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

XPA2001P-27 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2 716,17 €

(SET-CENTS SETZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

XPA2002P-28 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2 412,20 €

(QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

CERDANYOLA DEL VALLÈS, JUNY 2012

L´AUTOR DEL PROJECTE

HECTOR FORNES MARTINEZ

ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 E936I010 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de
20 mm, de 15 cm de gruix armada amb malla d'acer B500T de 15x15 d=5 i acabat reglejat,
inclòs làmina de polietilé a la part inferior, sobre subbase de 15 cm d'àrid procedent de les
escòries siderúrgiques d’una granulometria de 0/40 mm, inclou també l'encofrat i desencofrat
necessari i qualsevol treball i material necessari per deixar l'unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en Projecte. C.Amid.: m2
de paviment descomptant forats més grans d'1m2

16,03 €

B0332301 t Àrid procedent de les escòries siderúrgiques d’una granulometria de 0/40 mm 0,58240 €

B065UI05 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 11,47000 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,14300 €

Altres conceptes 3,83460 €

P-2 EC151704 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix,
amb 4 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

63,32 €

BC151704 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm d 56,51000 €

Altres conceptes 6,81000 €

P-3 EL69I010 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids, per a 8 persones (600 kg), 1,00
m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, ____ parades ( ___ m), maniobra universal
simple, portes d'acces PF-30 corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària d'acer pintat, cabina de dimensions mínimes interiors: 110 cm x 140 cm, amb portes
corredisses automatiques d'acer pintat i qualitat mitjana, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs
de les mateixes. Passamans i sòcols de cabina d'acabat resistent i paviment de granit. Equip
d'il·luminació, botonera amb clau per a accés restringit a l'aparcament, il·luminació i alarma
d'emergència, medidor de càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos
amb pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i numèric i sonor, apertura de portes,
sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden inclosos els elements com: ganxo per muntatge de
maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics sobre les portes
etc...S'inclou projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la Generalitat, i 1
any de garantia.

17.092,47 €

BL69I004 u Materials per a ascensor elèctric d'adherència per a minusvalids, per a 8 persones (60 6.998,81000 €

EL69I100 u Increment per cada parada d'ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids, 0,00000 €

Altres conceptes 10.093,66000 €

P-4 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament

13,36 €

Altres conceptes 13,36000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

P-5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,47 €

Altres conceptes 4,47000 €

P-6 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,92 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,92400 €

Altres conceptes 4,99600 €

P-7 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

0,72 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-8 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,20 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,71200 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

Altres conceptes 1,43800 €

P-9 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,02 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,46800 €

Altres conceptes 3,50200 €

P-10 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-11 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

8,82 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,16625 €

Altres conceptes 1,65375 €

P-12 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,68 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07750 €

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'e 1,16550 €

Altres conceptes 1,43700 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

P-13 G440U004 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,74 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07750 €

B44ZU011 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'e 1,22850 €

Altres conceptes 1,43400 €

P-14 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,55 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €

Altres conceptes 9,06800 €

P-15 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 92,69 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 83,62200 €

Altres conceptes 9,06800 €

P-16 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,50 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €

Altres conceptes 15,22650 €

P-17 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,98 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

Altres conceptes 0,31770 €

P-18 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 15,71 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 14,42400 €

Altres conceptes 1,23600 €

P-19 G937U010 m3 Formigó magre, col·locat en la solera de túnel, incloent la neteja i preparació del terreny,
mesurat sobre perfil teòric

89,25 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

B06F0002 m3 Formigó magre de 175 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3,5:7, amb ciment CEM I 68,73300 €

Altres conceptes 20,46700 €

P-20 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de
consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

91,76 €

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plà 73,50000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

Altres conceptes 14,54750 €

P-21 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i
cuneta sense revestir

56,26 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €
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B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

Altres conceptes 37,51400 €

P-22 GD5AU120 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de
108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió

14,22 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,41250 €

BD5AU200 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat en un arc de 108º a 220º, 9,00220 €

Altres conceptes 1,80530 €

P-23 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

38,45 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,77750 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,35996 €

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm i 25,59900 €

Altres conceptes 7,71354 €

P-24 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

2,00 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,09390 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,78000 €

Altres conceptes 1,12610 €

P-25 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,07 €

B0111000 m3 Aigua 0,01800 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10590 €

Altres conceptes 0,40674 €

P-26 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

90.000,00 €

Sense descomposició 90.000,00000 €

P-27 XPA2001 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2 716,17 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 171,22600 €
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Altres conceptes 544,94400 €

P-28 XPA2002 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2 412,20 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 120,25640 €

Altres conceptes 291,94360 €

CERDANYOLA DEL VALLÈS, JUNY 2012

L´AUTOR DEL PROJECTE

HECTOR FORNES MARTINEZ

ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 01 Treballs previs i demolicions

1 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la

coberta, solera i massís, classificació dels residus d'enderroc, càrrega i

transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon

d'abocament (P - 4)

13,36 957,600 12.793,54

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i

transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador (P - 5)

4,47 990,000 4.425,30

TOTAL Capítol 01.01 17.218,84

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 02 Moviments de terres i ferms dels carrils

Titol 3 01 Esbrossada

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,

definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i

transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador (P - 10)

0,22 17.354,380 3.817,96

TOTAL Titol 3 01.02.01 3.817,96

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 02 Moviments de terres i ferms dels carrils

Titol 3 02 Terraplens

1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 7)

0,72 17.354,380 12.495,15

2 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de

terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,

mesurat sobre perfil teòric (P - 8)

7,20 49.779,800 358.414,56

TOTAL Titol 3 01.02.02 370.909,71

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 02 Moviments de terres i ferms dels carrils

Titol 3 03 Carrils en terraple

1 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, de consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans

manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de

junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 20)

91,76 861,798 79.078,58

2 G937U010 m3 Formigó magre, col·locat en la solera de túnel, incloent la neteja i

preparació del terreny, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

89,25 562,042 50.162,25

3 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat

sobre perfil teòric (P - 18)

15,71 749,390 11.772,92

euros
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PRESSUPOST * Pàg.: 2

4 G440U004 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,

amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs

elements de fixació i soldadures (P - 13)

2,74 3.674,817 10.069,00

5 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,

amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs

elements de fixació i soldadures (P - 12)

2,68 10.628,617 28.484,69

TOTAL Titol 3 01.02.03 179.567,44

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 03 Obres de fàbrica - Carrils del PRT

Titol 3 01 Carrils Simples del PRT

1 G440U004 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,

amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs

elements de fixació i soldadures (P - 13)

2,74 143.219,140 392.420,44

2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 15)

92,69 154,108 14.284,27

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 17)

0,98 1.008,121 987,96

4 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,

amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs

elements de fixació i soldadures (P - 12)

2,68 11.593,386 31.070,27

TOTAL Titol 3 01.03.01 438.762,94

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 03 Obres de fàbrica - Carrils del PRT

Titol 3 02 Carrils dobles del PRT

1 G440U004 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,

amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs

elements de fixació i soldadures (P - 13)

2,74 334.378,803 916.197,92

2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 15)

92,69 365,935 33.918,52

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 17)

0,98 2.393,826 2.345,95

4 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,

amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs

elements de fixació i soldadures (P - 12)

2,68 27.529,000 73.777,72

TOTAL Titol 3 01.03.02 1.026.240,11

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 03 Obres de fàbrica - Carrils del PRT

Titol 3 03 Piles simples del PRT

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 16)

103,50 255,476 26.441,77

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 17)

0,98 109.872,616 107.675,16

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base

8,82 1.020,600 9.001,69

euros
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PRESSUPOST * Pàg.: 3

d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 11)

TOTAL Titol 3 01.03.03 143.118,62

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 03 Obres de fàbrica - Carrils del PRT

Titol 3 04 Piles dobles del PRT

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 16)

103,50 939,771 97.266,30

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 17)

0,98 158.437,442 155.268,69

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base

d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 11)

8,82 474,240 4.182,80

TOTAL Titol 3 01.03.04 256.717,79

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 04 Obres de fàbrica - Estacions

Titol 3 01 Estació terminal

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 15)

92,69 149,000 13.810,81

2 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,

amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs

elements de fixació i soldadures (P - 12)

2,68 10.415,092 27.912,45

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 14)

85,55 250,000 21.387,50

4 XPA2001 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2 (P - 27) 716,17 38,000 27.214,46

5 XPA2002 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2 (P - 28) 412,20 9,000 3.709,80

6 E936I010 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat de 20 mm, de 15 cm de gruix armada amb malla

d'acer B500T de 15x15 d=5 i acabat reglejat, inclòs làmina de polietilé

a la part inferior, sobre subbase de 15 cm d'àrid procedent de les

escòries siderúrgiques d’una granulometria de 0/40 mm, inclou també

l'encofrat i desencofrat necessari i qualsevol treball i material necessari

per deixar l'unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les

característiques físiques i geomètriques definides en Projecte.

C.Amid.: m2 de paviment descomptant forats més grans d'1m2 (P - 1)

16,03 722,190 11.576,71

7 EL69I010 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids, per a 8

persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats,

____ parades ( ___ m), maniobra universal simple, portes d'acces

PF-30 corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm

d'alçària d'acer pintat, cabina de dimensions mínimes interiors: 110 cm

x 140 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer pintat i qualitat

mitjana, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs de les mateixes.

Passamans i sòcols de cabina d'acabat resistent i paviment de granit.

Equip d'il·luminació, botonera amb clau per a accés restringit a

l'aparcament, il·luminació i alarma d'emergència, medidor de càrrega

(amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos amb

pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i numèric i sonor, apertura

de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden inclosos els

elements com: ganxo per muntatge de maquinària, escala de baixada

al fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics sobre les portes

etc...S'inclou projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria

de la Generalitat, i 1 any de garantia. (P - 3)

17.092,47 4,000 68.369,88

euros
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8 EC151704 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna

incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 4 butiral transparent, col·locat amb

llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 2)

63,32 739,400 46.818,81

TOTAL Titol 3 01.04.01 220.800,42

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 04 Obres de fàbrica - Estacions

Titol 3 02 Estació PAET

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 15)

92,69 279,375 25.895,27

2 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,

amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs

elements de fixació i soldadures (P - 12)

2,68 14.932,897 40.020,16

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 14)

85,55 210,000 17.965,50

4 XPA2001 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2 (P - 27) 716,17 63,000 45.118,71

5 XPA2002 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2 (P - 28) 412,20 7,000 2.885,40

6 E936I010 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat de 20 mm, de 15 cm de gruix armada amb malla

d'acer B500T de 15x15 d=5 i acabat reglejat, inclòs làmina de polietilé

a la part inferior, sobre subbase de 15 cm d'àrid procedent de les

escòries siderúrgiques d’una granulometria de 0/40 mm, inclou també

l'encofrat i desencofrat necessari i qualsevol treball i material necessari

per deixar l'unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les

característiques físiques i geomètriques definides en Projecte.

C.Amid.: m2 de paviment descomptant forats més grans d'1m2 (P - 1)

16,03 1.045,260 16.755,52

7 EL69I010 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids, per a 8

persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats,

____ parades ( ___ m), maniobra universal simple, portes d'acces

PF-30 corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm

d'alçària d'acer pintat, cabina de dimensions mínimes interiors: 110 cm

x 140 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer pintat i qualitat

mitjana, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs de les mateixes.

Passamans i sòcols de cabina d'acabat resistent i paviment de granit.

Equip d'il·luminació, botonera amb clau per a accés restringit a

l'aparcament, il·luminació i alarma d'emergència, medidor de càrrega

(amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos amb

pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i numèric i sonor, apertura

de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden inclosos els

elements com: ganxo per muntatge de maquinària, escala de baixada

al fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics sobre les portes

etc...S'inclou projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria

de la Generalitat, i 1 any de garantia. (P - 3)

17.092,47 6,000 102.554,82

8 EC151704 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna

incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 4 butiral transparent, col·locat amb

llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 2)

63,32 1.379,000 87.318,28

TOTAL Titol 3 01.04.02 338.513,66

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 04 Obres de fàbrica - Estacions

Titol 3 03 Estació manteniment

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 15)

92,69 149,000 13.810,81

euros



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

PRESSUPOST * Pàg.: 5

2 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,

amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs

elements de fixació i soldadures (P - 12)

2,68 8.365,443 22.419,39

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 14)

85,55 450,000 38.497,50

4 XPA2001 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2 (P - 27) 716,17 7,000 5.013,19

5 XPA2002 pa Placa alveolar de 30 cm x 120cm x 7cm de 3.88 KN/m2 (P - 28) 412,20 57,000 23.495,40

6 E936I010 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat de 20 mm, de 15 cm de gruix armada amb malla

d'acer B500T de 15x15 d=5 i acabat reglejat, inclòs làmina de polietilé

a la part inferior, sobre subbase de 15 cm d'àrid procedent de les

escòries siderúrgiques d’una granulometria de 0/40 mm, inclou també

l'encofrat i desencofrat necessari i qualsevol treball i material necessari

per deixar l'unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les

característiques físiques i geomètriques definides en Projecte.

C.Amid.: m2 de paviment descomptant forats més grans d'1m2 (P - 1)

16,03 793,880 12.725,90

7 EL69I010 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids, per a 8

persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats,

____ parades ( ___ m), maniobra universal simple, portes d'acces

PF-30 corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm

d'alçària d'acer pintat, cabina de dimensions mínimes interiors: 110 cm

x 140 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer pintat i qualitat

mitjana, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs de les mateixes.

Passamans i sòcols de cabina d'acabat resistent i paviment de granit.

Equip d'il·luminació, botonera amb clau per a accés restringit a

l'aparcament, il·luminació i alarma d'emergència, medidor de càrrega

(amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos amb

pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i numèric i sonor, apertura

de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden inclosos els

elements com: ganxo per muntatge de maquinària, escala de baixada

al fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics sobre les portes

etc...S'inclou projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria

de la Generalitat, i 1 any de garantia. (P - 3)

17.092,47 2,000 34.184,94

8 EC151704 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna

incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 4 butiral transparent, col·locat amb

llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 2)

63,32 810,000 51.289,20

TOTAL Titol 3 01.04.03 201.436,33

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 05 Obres de fàbrica - Altres

1 XPA12002 pa Calaix de formigó prefabricat, 4x3m2 de secció lliure, transport més

col·locació. (P - 0)

458.522,40 1,000 458.522,40

TOTAL Capítol 01.05 458.522,40

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 06 Altres ferms i paviments

1 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20

cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 21)

56,26 253,500 14.261,91

TOTAL Capítol 01.06 14.261,91

Obra 01 Pressupost PRT

euros



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

PRESSUPOST * Pàg.: 6

Capítol 07 Drenatge

1 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma

d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a

l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2

de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 23)

38,45 853,000 32.797,85

2 GD5AU120 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm,

ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de

formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència

característica a la compressió (P - 22)

14,22 588,680 8.371,03

3 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb

mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall

prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,

inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

5,92 588,680 3.484,99

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material

procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i

transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec

de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

4,02 588,680 2.366,49

TOTAL Capítol 01.07 47.020,36

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 08 Serveis afectats

1 XPAGRADA pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats segons Annex del

Document Núm. 1 del present projecte (P - 0)

42.400,00 1,000 42.400,00

TOTAL Capítol 01.08 42.400,00

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 09 Mesures correctores d'impacte ambiental

1 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus

compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 24)

2,00 3.781,760 7.563,52

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades

agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els

components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,

adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la

recepció de l'obra (P - 25)

1,07 18.908,800 20.232,42

TOTAL Capítol 01.09 27.795,94

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 10 Partides alçades de cobrament íntegre

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució

de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 26)

90.000,00 1,000 90.000,00

TOTAL Capítol 01.10 90.000,00

euros



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

PRESSUPOST * Pàg.: 7

Obra 01 Pressupost PRT

Capítol 11 Partides alçades a justificar

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a

l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

64.142,22 1,000 64.142,22

2 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció

cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)

40.209,00 1,000 40.209,00

3 XPA1002C pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obra (P - 0) 39.440,00 1,000 39.440,00

TOTAL Capítol 01.11 143.791,22

(*) Branques incompletes

euros



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01  Esbrossada 3.817,96

Titol 3 01.02.02  Terraplens 370.909,71

Titol 3 01.02.03  Carrils en terraple 179.567,44

Titol 3 01.02.04  Materials granulars per als ferms 0,00

Capítol 01.02  Moviments de terres i ferms dels carrils 554.295,11

Titol 3 01.03.01  Carrils Simples del PRT 438.762,94

Titol 3 01.03.02  Carrils dobles del PRT 1.026.240,11

Titol 3 01.03.03  Piles simples del PRT 143.118,62

Titol 3 01.03.04  Piles dobles del PRT 256.717,79

Capítol 01.03  Obres de fàbrica - Carrils del PRT 1.864.839,46

Titol 3 01.04.01  Estació terminal 220.800,42

Titol 3 01.04.02  Estació PAET 338.513,66

Titol 3 01.04.03  Estació manteniment 201.436,33

Capítol 01.04  Obres de fàbrica - Estacions 760.750,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.179.884,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs i demolicions 17.218,84

Capítol 01.02  Moviments de terres i ferms dels carrils 554.295,11

Capítol 01.03  Obres de fàbrica - Carrils del PRT 1.864.839,46

Capítol 01.04  Obres de fàbrica - Estacions 760.750,41

Capítol 01.05  Obres de fàbrica - Altres 458.522,40

Capítol 01.06  Altres ferms i paviments 14.261,91

Capítol 01.07  Drenatge 47.020,36

Capítol 01.08  Serveis afectats 42.400,00

Capítol 01.09  Mesures correctores d'impacte ambiental 27.795,94

Capítol 01.10  Partides alçades de cobrament íntegre 90.000,00

Capítol 01.11  Partides alçades a justificar 143.791,22

Obra 01 Pressupost PRT 4.020.895,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.020.895,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PRT 4.020.895,65

4.020.895,65

euros



PRT entre l´Aeroport de Girona i el PAET

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 4.020.895,65

13,00 % Despeses generals SOBRE 4.020.895,65............................................................ 522.716,43

6,00 % Benefici industrial SOBRE 4.020.895,65................................................................. 241.253,74

Subtotal 4.784.865,82

18,00 % IVA SOBRE 4.784.865,82..................................................................................... 861.275,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 5.646.141,67

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-SIS MIL  CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET
CENTIMS )

CERDANYOLA DEL VALLÈS, JUNY 2012

L´AUTOR DEL PROJECTE

HECTOR FORNES MARTINEZ
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS


